Eierstyring i Storebrand Asset
Management
God eierstyring er å skape overensstemmelse mellom eiernes (aksjonærenes) ønsker og synspunkter,
og det arbeid som utføres i administrasjonen og styret for å nå de mål som eierne ønsker.
God eierstyring og selskapsledelse vil styrke tilliten til selskapene og bidra til størst mulig
verdiskaping over tid, til beste for aksjeeiere, ansatte og andre interessenter (NUES, 2012)
Hensikten med utøvelse av eierskap (dvs. stemmerett for aksjer og rentebærende verdipapirer) er å
bevare og skape verdier i børsnoterte selskaper.
SAM legger følgende prinsipper til grunn for arbeidet:







NUES prinsipper for eierstyring (2012)
http://www.nues.no/no/forside/slideshow/Norsk+anbefaling+for+eierstyring+og+selskapsle
delse.9UFRnS5O.ips
Svensk kod för bolagsstyrning (2010)
http://www.bolagsstyrning.se/media/43746/svenskkodbolagsstyrn_2010_korrigerad201103
21.pdf
Fondbolagens Förenings Riktlinjer for ägarstyrning
EU-anbefaling: Revision of the Shareholder Rights Directive (Directive 2007/36/EC)
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-396_en.htm

Gjennomføring
Eierstyringen foregår primært som en del av den løpende dialogen, dvs. møter og annen
korrespondanse med selskapene. I enkelte tilfeller vil SAM også inneha verv i valgkomite.
Tematisk sett, vil eierstyringen i SAM typisk omfatte:
-

Verdiskapning
Insentivordninger
Kapitalbruk (utbytte/gjeldsgrad)
Styresammensetning
Styrets aksjeeie
Korrupsjon og økonomisk kriminalitet
Menneskerettigheter og internasjonal humanitær rett
Alvorlig miljøskade

Om generalforsamlinger
Den reelle behandlingen av saker som løftes på generalforsamlinger foregår i forkant av møtene.
Ressursene konsentreres om saker som anses å være kontroversielle, dvs. saker som går mot
administrasjon/styre, er strategisk viktige, omfatter store pengebeløp, involverer et stort antall
arbeidstakere, gjelder kunderelasjoner, eller har en særlig sterk aktualitet/presseomtale. Saker som

anses å være av prinsipiell karakter eller hvor vi gjennom bransjeforum er oppfordret til å komme
med innspill, prioriteres også.
I saker hvor Storebrand stemmer mot administrasjonens innstilling, skal selskapet alltid informeres
om årsaken til dette.
Rapportering
For å gi konsernets interessenter innsikt i arbeidet, samt ivareta rapporteringsforpliktelser (NUES,
UNPRI, SPP Fonder) sammenstilles følgende informasjon for ekstern rapportering:







Sammenfatning av prinsipper for eierstyring
Register over saker hvor vi har stemt på vegne av fondsselskapet
Kontaktinformasjon til ansvarlig for eierstyring
Aktivitetsnivå (antall møter, selskapspresentasjoner, generalforsamlinger)
o Antall generalforsamlingssaker hvor SAM har stemt mot styre/administrasjon (årlig)
o Antall selskaper hvor SAM har vært i dialog angående bærekraftsrisiko (årlig)
o Antall saker hvor SAM har oppnådd forbedringer innenfor bærekraftsrisiko (årlig)
Case-studies (etter behov)

